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Údaje o společnosti  

 

Sídlo:    Turnov, Antonína Dvořáka 335, PSČ 511 01  

Kancelář:     Turnov, Markova 311, PSČ 511 01  

IČ:    27511774 

DIČ:       CZ27511774 

Den vzniku:   29. března 2007 zápisem do rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 

147 

Právní forma:    Obecně prospěšná společnost 

Orgány společnosti:  Správní rada   

    Dozorčí rada 

Statutární orgán:  Ředitel 

Kontaktní informace:   tel.: +420 481 540 253, +420 603 448 459 

    e-mail.: info@geoparkceskyraj.cz 

    www:  www.geoparkceskyraj.cz 

    www.facebook.com/bohemianparadisegeopark/ 

    www.instagram.com/geopark_cesky_raj/ 

Bankovní spojení:  Poštovní spořitelna, č. ú. 288053135/0300 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoparkceskyraj.cz/
http://www.facebook.com/bohemianparadisegeopark/
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Účel a cíle společnosti 
 

1. Společnost byla založena za účelem spolupráce Zakladatelů, signatářů Dohody o spolupráci 
v rámci Geoparku Český ráj a dalších subjektů na rozvoji Geoparku Český ráj jako součásti 
evropské a globální sítě geoparků UNESCO a pokračuje v činnosti deklarované signatáři 
Dohody o spolupráci na projektu Geoparku Český ráj, která zůstává v platnosti. Cíle jsou 
programově a účelově zaměřené na spolupráci v oblasti celkového rozvoje území při 
současném zachování jeho přírodních a historických hodnot, zejména propagace a ochrany 
přírodního a kulturního dědictví, rozvoje a podpory šetrného cestovního ruchu a informačních 
služeb.  

 

2. Geopark Český ráj byl definován jako území v Libereckém, Královehradeckém a Středočeském 
kraji, které zahrnuje významné přírodní a kulturní dědictví ve formě geologicky, archeologicky, 
ekologicky, historicky, kulturně i jinak významných lokalit. 

 

3. Mezi hlavní cíle Společnosti v souladu s činností Rady národních geoparků, Sítě evropských 
geoparků (European Geoparks Network) a Globální sítě geoparků UNESCO (Global Geoparks 
Network), které vycházejí z Charty národních geoparků, Charty Sítě evropských geoparků, 
Madonské a Pekingské deklarace a zejména Statutu a Operačních směrnic globálních 
geoparků, patří především uchování a ochrana geolokalit, jejich zkoumání a interpretace, 
propagace jejich významu, zapojování veřejnosti do péče o tyto lokality a především dosažení 
trvale udržitelného ekonomického rozvoje Geoparku Český ráj. 
 

4. Výše uvedených cílů Společnost dosahuje především koordinací aktivit všech 
zainteresovaných a partnerských subjektů v rámci Geoparku Český ráj a provozem obecně 
prospěšných služeb a doplpkové činnosti. 

 

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 
 
Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 
 
a) V oblasti rozvoje Geoparku Český ráj: 

podporuje a vytváří podmínky pro spolupráci mezi jednotlivými subjekty a koordinuje jejich 
činnost. Iniciuje rozvojové, především integrované projekty, provádí konzultace k jejich přípravě, 
zpracovává a podílí se na realizaci rozvojových strategií. Iniciuje zapojování veřejnosti do aktivit 
souvisejících s rozvojem geoparku a podporuje místní produkci. Spolupracuje s partnery v rámci 
Geoparku Český ráj a se zahraničím a poskytuje služby, které přispívají k rozvoji a dosažení cílů 
geoparku, uvedených v článku III. Pracuje na společném přístupu k finanční podpoře, zejména 
z fondů Evropské unie a Vlády České republiky, k posílení finančních zdrojů projektu. 
 

b) v oblasti vědy a výzkumu: 
organizuje a navazuje ve svých aktivitách na výzkumnou činnost v oborech, které souvisejí 
s programy geoparku, například geologie, archeologie, etnologie, ekologie a historie a 
popularizuje jejich výsledky. Spolupracuje s univerzitami, výzkumnými ústavy a jednotlivými 
pracovníky těchto ústavů či amatérskými vědci. 
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c) v oblasti vzdělávání: 
prostřednictvím ekologické výchovy, popularizace geovědních oborů geologických věd a dalších 
vědních disciplín informuje a vzdělává občany všech věkových kategorií. Konzultuje, vede a 
umožpuje sběr dat pro zpracování studentských závěrečných prací na území geoparku. Vytváří 
regionální informační a publikační fond, který zpřístuppuje veřejnosti prostřednictvím 
informačních materiálů. V rámci ediční činnosti připravuje a vydává informační a metodické 
materiály a školní pomůcky. Provozuje překladatelské a tlumočnické služby. 
 

d) v oblasti cestovního ruchu: 
ve spolupráci se strategickými partnery propaguje geopark a vybrané geotopy a vytváří nabídku, 
kterou realizuje formou geoturismu, dopravy a ubytovacích služeb. Propojuje atraktivity 
geoparku s ostatními službami v cestovním ruchu a vytváří komplexní turistické balíčky a jejich 
marketing. Usiluje o snížení negativních dopadů cestovního ruchu a jeho rovnoměrnější rozložení 
během roku i jeho vyrovnanější prostorové rozložení na území.  
Ve spolupráci s ostatními subjekty vytváří jednotný informační systém sloužící k podpoře 
cestovního ruchu, potřebám místního obyvatelstva a rozvoji společnosti jako takové. Prezentuje 
geopark jako atraktivní turistickou oblast a podporuje rozvoj šetrného cestovního ruchu. 
Organizuje různé aktivity k využití volného času a geoturistiku. Organizuje průvodcovské služby a 
zajišťuje provoz turistické nabídky. Zabývá se obstaratelskou činností. 
 

e) v oblasti péče o místní prostředí: 
provádí monitoring a podílí se na opatřeních, která vedou k ochraně přírodních, geologických, 
technických, kulturních archeologických, historických a jiných památek. Pomáhá při ochraně 
jedinečného rázu krajiny geoparku Český ráj jako základního kapitálu pro jeho další rozvoj. 

 

Doplňková činnost 

a) kromě obecně prospěšných služeb vykonává Společnost také tyto doplpkové činnosti: 
i) organizace školení 
ii) propagace, zprostředkování a zajišťování služeb v cestovním ruchu 
iii) maloobchodní prodej suvenýrů 
iv) vydávání publikací určených k prodeji 
v) reklamní činnost 
vi) marketing 

 
b) služby, které jsou uvedeny mezi obecně prospěšnými službami v  kapitole Druh poskytovaných 

obecně prospěšných služeb (viz výše) a jsou poskytovány za jiným účelem, než je rozvoj geoparku 
(například pro partnerské organizace v rámci jiných projektů, jen okrajově nebo vzdáleně 
souvisejících s projektem geoparku Český ráj). 
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Orgány společnosti  

Zakladatelé:  
 
Středisko ekologické výchovy Český ráj  
 
Městské muzeum Nová Paka 
 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
 
Česká speleologická společnost, základní organizace 5-01, Bozkov 
 
AUTOCAMP SEDMIHORKY veřejná obchodní společnost 
 
Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z.s.   
 
Discovery Tours, s.r.o. 
 
RNDr. Radek Mikuláš, DSc. 
 
Ilona Schliková 
 
RNDr. Lenka Šoltysová 
 
Správní rada  
 

      Mgr. Jana Svobodová – předsedkyně správní rady  
 
Ing. Martina Pásková Ph.D. 

 
JUDr. Jan Malý 
 
Mgr. Josef Cogan 
 
RNDr. Radek Mikuláš DSc. 
 
Ing. Jan Mertlík 
 
Roman Rákosník 
 
PhDr. Jan Prostředník Ph.D. 
 
Dominik Feštr 
 
Vít Preisler  
 
Ing. Jiří Klápště  
 
Mgr. Miroslav Bobek – od 17. června 2020 
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Dozorčí rada  

 
Mgr. Bohuslav Benč 

 
RNDr. Lenka Šoltysová  
 
Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.  
 
Ředitel – statutární orgán  
 
Ing. Blanka Nedvědická  
 
Geolog Geoparku  
 
RNDr. Václav Mencl, PhD. 
 

Aktivity Geoparku Český ráj o.p.s. naplpují poslání definované Chartou národních  geoparků a 

Statutem a Operačními směrnicemi globálních geoparků UNESCO v oblasti  ochrany přírody, životního 

prostředí, environmentálního vzdělávání, propagace šetrného cestovního ruchu a regionálních 

produktů i vědecké činnosti a jeho aktivity působí osvětově na návštěvníky a na místní obyvatelstvo.  

Geopark Český ráj o.p.s. přispívá svou činností k udržitelnému rozvoji ve spolupráci s partnery a 

místími komunitami.  

Činnost správní a dozorčí rady  

V roce 2020 proběhla celkem tři zasedání správní rady. Na jednání dne 28.1.2020 byli přítomni i 

členové dozorčí rady. Členové byli seznámeni s činností a hospodařením Geoparku v roce 2019. Byl 

schválen rozpočet a plán činnosti na rok 2020. Byla předložena Strategie rozvoje Geoparku Český ráj 

2020-2030 k připomínkování členům správní, dozorčí a vědecké rady. Členové schválili znění 

Čtyřdohody mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní 

rozvoj a Geoparkem Český ráj o spolupráci na podpoře Geoparku Český ráj při obhájení značky 

Globální geopark UNESCO Český ráj. Byla jmenována pracovní skupina pro přípravu revalidace značky 

UNESCO. Správní rada schválila zpracování a podání projektové žádosti venkovní geologické expozice 

Geoparku Český ráj před Muzeem Českého ráje v Turnově do česko-polského přeshraničního 

programu Interreg V-A Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. Projektovými partnery jsou: Město 

Turnov, Město Zlotoryja (PL) a Sdružení Kačavské z kandidátského geoparku UNESCO Krajina 

vyhaslých vulkánů (PL). Dozorčí rada geoparku provedla dne 14.2.2020 kontrolu účetních dokladů. 

Během jednání správní rady dne 17.6.2020 byli členové informováni o aktivitách společnosti od 

posledního jednání, schválili Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2019. Byla konstatována potřeba 

certifikace geoprůvodců. Správní rada schválila přijetí Mgr. Miroslava Bobka členem správní rady. 

Členové byli informování o posunutí termínu revalidace značky UNESCO vzhledem 

k protipandemickým opatřením souvisejícími s  šířením COVID 19. Při jednání správní rady dne 

10.9.2020 byli členové informování o aktivitách Geoparku, které se uskutečnily od předchozího 
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jednání. Rada projednala a schválila Akční plán Geoparku Český ráj 2020-2022 se zapracovanými 

připomínkami. Termín revalidace značky UNESCO nebyl do termínu jednání správní rady (10.9.2020) z 

důvodu protipandemických opatření, souvisejících s šířením COVID 19, určen. Správní rada byla 

informována o průběhu realizace česko-saského projektu Spolupráce a propagace geoparků UNESCO 

v Euroregionu Nisa z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, o finančním příspěvku Ministerstva 

životního prostředí na revalidaci značky UNESCO prostřednictvím České geologické služby a o 

průběhu přípravy projektové žádosti česko-polského projektu Popularizace geologických fenoménů 

Euroregionu Nisa. Členové správní rady odsouhlasili vstup Geoparku Český ráj o.p.s. do Asociace 

geoparků ČR. Geopark Český ráj o.p.s. se tak stal jedním ze tří zakládajících členů Asociace geoparků 

ČR z.s. 

Aktivity společnosti v roce 2020 

Činnost a financování společnosti Geopark Český ráj o.p.s., která spravuje značku Globální geopark 

UNESCO Český ráj, byly v roce 2020 ovlivněny protipandemickými opatřeními přijatými v souvislosti 

s pandemí COVID 19, v jejichž důsledku se některé akce nemohly uskutečnit tak, jak byly 

naplánovány.  Jednalo se především o semináře, workshopy, konference, veletrhy, přednášky a 

exkurze a akce pro veřejnost. Některé plánované aktivity byly přesunuty do roku 2021, některé se 

uskutečnily online.  

Dokumenty pro revalidaci značky UNESCO pro Geopark Český ráj (revalidace probíhá každé 4 roky, 

předchozí se uskutečnila v roce 2016) byly odevzdány k posouzení Radě Globálních geoparků UNESCO 

v březnu. Vzhledem k protipandemickým opatřením v roce 2020 byla plánovaná revalidační mise 

přesunuta Radou Globálních geoparků UNESCO na rok 2021.  

 

1. Ochrana přírodního a kulturního dědictví, výzkum, monitorování 

 Rozšíření území Geoparku UNESCO Český ráj o 73,3 km2. Do Geoparku Český ráj byly zahrnuty 
tyto oblasti a lokality:  
Mnichovohradišťsko (31,3 km2): 

- skalní sruby a peleokoryto Jizery a neovulkanický vrch Káčov 
Železnobrodsko (20,9 km2).  

-  lomy na pokrývačské fylity s výskytem ichnfosílií a fosílií 
- archeologická naleziště těžby metabazitů a kontaktního rohovce, ze kterých se 
v mladší době kamenné vyráběly a distribuovaly do vzdálenosti až několika set 
kilometrů kamenné sekery 

Novopacko (21,1 km2):  
- lomy a pozůstatky po dolování a rýžování zlata v permských sedimentech 
- Sýkornické vodopády a Novopacký vodopád  

Nová rozloha Geoparku UNESCO Český ráj nyní činí 833 km2. Toto rozšíření bylo schváleno na 
online jednání Rady Globálních geoparků UNESCO v prosinci 2020. 

 

 Příprava Manuálu pro terénní lektory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
v Geoparku UNESCO Český ráj. Manuál je součástí česko-saského projektu “Spolupráce a 
propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa” v rámci programu Interreg V-A z Fondu 
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malých projektů Euroregionu Nisa. Projekt je realizován s Globálním geoparkem UNESCO 
Muskauer Faltenbogen (Německo).  
 

 Geopark je partnerem projektu a spolupracuje s Univerzitou v Hradci Králové na projektu 
TAČR „Omezování negativních vlivů dopadů turismu na ekosystémy“. 
 

 Zapojení Geoparku Český ráj jako aplikačního garanta do projektu TAČR Technické univerzity 
Liberec „Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu“.  
 

 Spolupráce se třemi studenty na diplomových a bakalářských pracích zaměřených na Geopark 
UNESCO Český ráj  
 

 Ve spolupráci s CHKO Český ráj a AOPK vytipováno 64 geotopů na území Geoparku UNESCO 
Český ráj, kde nehrozí konflikt s ochranou přírody. Tyto geotopy jsou popsány a propagovány 
na webových stránkách v češtině, němčině a angličtině, na facebooku, instagramu a v 
tištěných materiálech Geoparku Český ráj.  
 

 Geolog geoparku Václav Mencl pokračoval ve vědeckovýzkumné činnosti v oblasti 
paleontologie ve spolupráci s domácími i zahraničními vědeckými institucemi 
(Přírodovědeckou fakultou UK Praha, Geologickým ústavem Akademie věd ČR, Českou 
geologickou službou, Museum für Naturkünde Chemnitz a Université de Montpellier) a 
pořádal konzultace a odbornou exkurzi pro spolupracovníky. Prováděl mapovací práce a 
terénní výzkum paleontologických lokalit  a nalezišť drahých kamenů.  
Publikoval příspěvky v populárněvědeckých časopisech:  
         - v e-book Volcanic areas in Europe: The volcanic Paradise in the Heart of Europe  

- v Review of Palaeobotany and Palynology: Medullosan seed ferns of seasonally-dry  

   habitats: old and new perspectives on enigmatic elements of late Pennsylvanian–early  

   Permian intramontane basinal vegetation (spoluautor) 

- v Geoconservation Research: Upper Paleozoic petrified trees of the Bohemian Paradise – 

    An insight into the tropical forest in central Europe (s přispěním člena vědecké rady  

    Geoparku Český ráj Radka Mikuláše a ředitelky Geoparku Blanky Nedvědické) 

 

 V rámci spolupráce s destinační společností  Sdružení Český ráj z.s. proběhl v červenci 
monitoring návštěvnosti na jedenácti turisticky exponovaných místech Geoparku Český ráj. 
Výsledky sčítání byly uplatněny v projektu UHK „Omezování negativních vlivů dopadů turismu 
na ekosystémy“, kterého se Geopark účastní jako partner projektu.  

 

2. Interpretace  geologického dědictví, vzdělávání, osvěta 

 Součástí realizovaného česko – saského projektu „Spolupráce a propagace geoparků UNESCO 
v Euroregionu Nisa“  je i vytvoření Manuálu pro lektory  EVVO v Globálním geoparku UNESCO 
Český ráj. Jeho součástí jsou kromě geologie geoparku i  kapitoly o živé přírodě, flóře a fauně, 
ekosystémech, archeologii, osídlení člověkem, zděných stavbách, kamenářském řemesle, 
turistice a horolezectví a dopadu turismu v Českém ráji. Geologii Manuál dostatečně a 
přístupně prezentuje i laikům, Geopark Český ráj plánuje proškolení a certifikaci geoprůvodců.  
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 Ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách proběhl 26. 
července tradiční Den Geoparku Český ráj, kterého se zúčastnilo přes 300 návštěvníků. Na 14 
stanovištích se návštěvníci měli možnost seznámit s tématikou Geoparku Český ráj.  Akce byla 
propagována mj. i Českou televizí v pořadu Déčko a na portále Kudy z nudy.  
 

 Ve spolupráci se Spolkem přátel muzea Českého ráje v Turnově proběhlo celkem 8 Dnů 
s mineralogem Janem Bubalem – tradiční prázdninový program nejen pro děti. 
 

 Geopark se aktivně účastnil 9 geologických workshopů v rámci projektu GECON.   
 

 Geolog geoparku Václav Mencl vedl Letní kamenářskou dílnu v Roškopově ve spolupráci 
s Open Art z.s.  
 

 Environmentální programy pro MŠ, ZŠ a SŠ realizuje partner Středisko ekologické výchovy 
Český ráj v Sedmihorkách, v roce 2020 uspořádal 47 environmentálních programů.   

 

 Geopark Český ráj byl zapojen do projektu Cena Adolfa Heyduka pro památku a geologickou 
lokalitu nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným, člen správní rady Geoparku Český ráj  
Jan Prostředník předal v červnu na zámku Svijany cenu vítězi soutěže. 
 

 Geopark byl partnerem mezinárodní soutěže „Vezmi žlutou barvičku“ v rámci  mezinárodního 
vzdělávacího projektu Hugo na cestách. 

 

 Prezentace Geoparku na veletrzích a na výstavách (viz Propagace a prezentace geoparku 
Geoparku UNESCO Český ráj doma a v zahraničí).  
 

3. Prezentace na akcích Geoparku Český ráj v regionu,  na workshopech  
a edukativních prezentacích partnerů  
 

 Den Geoparku Český ráj ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj v 
Sedmihorkách pro veřejnost. Na 14 stanovištích se návštěvíci seznámili s tématikou Geoparku 
Český ráj. Součástí byly mimo jiné i tvořivé dílny, rýžování granátků, mletí obilí na kamenném 
mlýnku, výroba kamenných šperků a jiné aktivity. Akce se zúčastnilo přes 300 návštěvníků, 
zejména rodin s dětmi (26. července). 
 

 Muzeum Nová Paka – geolog geoparku Václav Mencl  
 -   letní kamenářská dílna pro děti v Roškopově ve  spolupráci s Open ART z.s., 
 -   pořádání geologických exkurzí pro školy do okolí Nové Paky 
 -   průvodcovská činnost a komentované prohlídky v Klenotnici (především pro školy)  
 -   řezání a broušení drahých kamenů rámci kulturně vzdělávacích akcí 

 

 Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově – geolog Jan Bubal 
 -   uspořádání 6 „Vycházek s geologem“ pro veřejnost do Geoparku Český ráj a okolí 
 -   pořádání pravidelných prázdninových „Dnů s mineralogem“ nejen pro děti (8 akcí) 
 -   uspořádání 11 geoexkurzí pro Geoškolu 28. října v Turnově 
 

 Den dětí se Žlutou ponorkou v Turnově   
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 - geologický workshop Poznej kameny pro děti a jejich rodiče v rámci Týdne geoparků 

 
    

 Středisko ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách realizovalo: 
    19 geoexkurzí pro školy (MŠ, ZŠ a SŠ)  
    47 environmentálních programů 
 

 Účast na  exkurzích v rámci projektu Za pískovcovými fenomény Českého ráje, pořádá AOPK ve 
spolupráci s Domem přírody Českého ráje v Dolánkách. 
 

 Geopark ČR se zúčastnil  Mezinárodního festivalu PROMĚNY pořádaného geoparkem Ralsko 
v červnu v Jablonečku.  
 

 Spolupráce při realizaci geostezky před Základní školou Studentská v Mnichově Hradišti,  
spolupráce na tvorbě pracovních listů s geologickou tématikou pro žáky. Při slavnostním 
otevření geostezky v červnu se uskutečnilo představení Geoparku ČR.  
 

 Prezentace Geoparku Český ráj  na soutěži  Adolfa Heyduka o památku nejlépe přístupnou 
handicapovaným.   
 

 Geopark byl partnerem mezinárodní soutěže „Vezmi žlutou barvičku“ v rámci  mezinárodního 
vzdělávacího projektu Hugo na cestách.  
 

 Aktivní účast na 9 workshopech v rámci prjektu GECON (viz 11. Mezinárodní spolupráce, 
přenos zkušeností do Geoparku). 
 

4. Propagace Geoparku UNESCO Český ráj doma a v zahraničí 

 Geopark UNESCO Český ráj byl propagován prostřednictvím tradiční akce Den Geoparku 
Český ráj organizovaným ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Českého ráje (300 
účastníků).  
 

 Geopark UNESCO Český ráj byl propagován na veletrzích:  

Regiontour Go v Brně (leden)  

Holiday Word v Praze (únor) 

ITB v Berlíně  (březen)  

 
 Geopark UNESCO Český ráj byl propagován prostřednictvím letáků v angličtině, němčině  a 

polštině na zastoupeních agentury CzechTourism v zahraničí.  
 

 Geopark Český ráj realizoval výstavu národních geoparků ve foyeru Krajského úřadu 
Libereckého kraje (duben) a  ve foyeru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (květen). 

 
 Během roku probíhala v 20 informačních centrech Geoparku ČR distribuce propagačních 

skládaček s mapou a informacemi o Geoparku UNESCO Český ráj a vybraných geologických 
lokalitách v české, anglické, německé a polské jazykové mutaci (vytištěno v prosinci 2019 
v nákladu 25 000 ks).  
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 Na facebooku Geoparku Český ráj probíhalo zveřejpování vybraných geologických lokalit 
(příspěvky 1x z 14 dnů) odsouhlasených k propagaci CHKO Český ráj a AOPK a na webu 
Geoparku ČR bylo zveřejpováno každý měsíc oblíbené Povídání geologa o zajímavých 
geologických lokalitách Geoparku ČR.  

 

 Projekt na propagaci Globálního geoparku UNESCO Český ráj (putovní venkovní expoziční 
panel) byl realizován z dotace města Turnov (prosinec).  
 

 Propagace Geoparku Český ráj v Turistických novinách Českého ráje 2020, náklad 20 000 ks a 
distribuce prostřednictvím 20 informačních center v regionu. 
 

 Spolupráce na článku Neznámý Český ráj, zveřejněném v příloze deníku MF Dnes Víkend o 
Geoparku Český ráj, propagujícím méně známé lokality  (srpen). 
 

 Příprava propagačního letáku Geoparku Český ráj financovaného MŽP do tisku.  
 

 Upgrade webových stránek www.geoaprkceskyraj.cz, zprovoznění databáze subjektů, 
překlady geolokalit a geofenoménů do německého a anglického jazyka. 
 

 Publikování článků o Geoparku Český ráj v Magazínu Evropské sítě geoparků č.18 a 
ve Zpravodaji Globální sítě  geoparků.  

 

 Propagace Geoparku UNESCO Český ráj společně s Geoparkem Ralsko v pořadu Dopolední 
host Českého rozhlasu Sever (prosinec). 
 

 Publikování a distribuce tiskových zpráv v regionálním a celostátním tisku. 
 

Návštěvnost facebooku Geoparku Český ráj dosáhla 2 400 sledujících, Instagram měl 850 sledujících.  

 

5. Spolupráce s národními geoparky, Radou národních geoparků, MŽP,  Asociací 

    geoparků ČR, Českou geologickou službou, Vědeckou radou Geoparku  

 

 Účast na jednání Rady národních geoparků v kandidátském geoparku Barrandien (výjezdní 
zasedání) v červnu. 
 

 Účast na online zasedání Rady národních geoparků  (listopad).  
 

 Účast na výjezdu Rady národních geoparků do kandidátského geoparku Krajina břidlice (srpen 
2020). 

 

 Účast na vyhlášení kandidátského geoparku Barrandien národním geoparkem (září). 
 

 Geopark Český ráj se stal jedním ze tří zakladatelů Asociace Geoparků ČR společně 
s národními Geoparky Ralsko a Železné hory (září).  

 

http://www.geoaprkceskyraj.cz/
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 Proběhlo několik jednání mezi MŽP, Českou geologickou službou a Geoparkem ČR o finanční 
podpoře revalidace značky UNESCO, probíhala příprava smlouvy o podpoře a příprava 
výběrového řízení na videospot o Geoparku UNESCO Český ráj na 1. Mezinárodní filmový 
festival Globálních geoparků UNESCO v Koreji (podzim). 

 
 spolupráce s Vědeckou radou, smluvními partnery geoparku, uzavření smluv o spolupráci s 

dalšími subjekty. 
 

6. Rozvoj šetrného geoturismu 

 Realizace Česko – saského projektu zaměřeného mj. na propagaci Globálního geoparku 
UNESCO Český ráj a šetrný cestovní ruch. Plánovaný dvoudenní seminář “Geologické dědictví, 
šetrná geoturistika, přínos geoparku pro region, dobrá praxe” v Geoparku UNESCO Bad 
Muskau se kvůli opatřením v souvislosti s pandemí COVID 19 v roce 2020 neuskutečnil.   
 

 Zapojení do projektu Univerzity Hradec Králové „Omezování negativních vlivů dopadů turismu 
na ekosystémy“. 
 

 Zapojení Geoparku Český ráj jako aplikačního garanta do projektu TAČR Technické univerzity 
Liberec „Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu“.  
 

 Monitoring návštěvnosti vybraných turistických cílů Českého ráje ve spolupráci s destinační 
společností Sdružení Český ráj (červenec), výsledky šetření použity v projektu Univerzity 
Hradec Králové „Omezování negativních vlivů dopadů turismu na ekosystémy“. 

 

 Publikovány příspěvky propagující šetrný cestovní ruch na webu, facebooku a Instagramu 
Geoparku ČR. 
 

 Distribuce nových propagačních letáků Geoparku (čeština, angličtina, němčina, polština), které 
byly vytištěny v nákladu 25 000 ks v prosinci 2019. 

 

 Propagační kampap Globálního geoparku UNESCO Český ráj v Turistických novinách Český ráj 
2020, distribuce především do turistických informačních center v regionu, náklad 20 000 ks, 
vydalo Sdružení Český ráj. 
  

7. Průvodcovská a přednášková činnost 

  V roce 2020 realizováno:  

              8 odborných geologických exkurzí po Geoparku Český ráj a blízkém okolí s geology 
    Václavem Menclem a Janem Bubalem  

    5 přednášek pro veřejnost – geoprůvodci Václav Mencl a Jan Bubal  
 11 školních exkurzí pro partnerskou Geoškolu 28. října v Turnově s Janem Bubalem  

19 geologických exkurzí organizovalo partnerské Středisko ekologické výchovy 
     Českého ráje v Sedmihorkách  
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8. Turistická infrastruktura 

 Příprava česko-polského projektu Popularizace geologických fenoménů v Euroregionu Nisa. 
V rámci projektu vznikne geologická expozice v Turnově u Muzea Českého ráje a ve městě 
Złotoryja a budou uspořádány dva česko-polské geologické workshopy. Hlavním partnerem 
projektu je Geopark Český ráj, partnery projektu jsou Město Turnov, kandidátský geopark 
UNESCO Krajina vyhaslých vulkánů (PL) a Město Złotoryja (PL). Projektová žádost podána 
v rámci Operačního Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, OPPS Interreg V-A (říjen). 
 

 Spolupráce na realizaci Geostezky v Mnichově Hradišti před Základní školou Studentská.  
 

 Spolupráce na přípravě nového geointerpretačního koutku a mapy Geoparku UNESCO Český 
ráj v rekonstruovaném Regionálním informačním centru v Turnově. 
 

 Provedena pasportizace dvou naučných stezek: Údolím Vošmendy a Besedickými skalami, kde 
je plánována výměna 9 geointerpretačních tabulí (listopad).  
 

 Realizace propagačního velkoformátového poutače na dva exteriérové oboustranné panely 
s  textem v češtině a angličtině určené pro putovní expozici na propagaci Geoparku UNESCO 
Český ráj (prosinec). 
 

 Instalace nové velkoformátové mapy Geoparku UNESCO Český ráj s územím rozšířeným o 
oblast Mnochovohradišťska, Železnobrodska a Novopacka v Domě přírody Českého ráje 
v Dolánkách u Turnova ve spolupráci s AOPK (prosinec). 
 

 9. Odborné semináře, workshopy, konference 

 Uspořádání 14. ročníku odborného geologického semináře Klokočky (březen). 
 

 Aktivní účast Geoparku Český ráj na 9 akcích v rámci projektu GECON (workshopy, semináře, 
konference) – viz 11. Mezinárodní spolupráce, přenos zkušeností do Geoparku. 
 

10. Zahraniční konference 

Z důvodu protipandemických opatření proti COVID 19 se plánovaná účast zástupců Geoparku ČR na 9. 

konferenci Globálních geoparků UNESCO v Koreji nemohla  neuskutečnit,  konference byla přesunuta 

na rok 2021.  

 
Plánovaná  účast na jednání CC Evropských geoparků v Geoparku Papuk v Chorvatsku byla z důvodu 

zrušení jednání v důsledku protipandemických opatření proti COVID 19 přesunuta na rok 2021. 

 

 Členka SR Geoparku Český ráj ČR Martina Pásková se jako zástupce Geoparku UNESCO Český 
ráj v Koordinačním výboru sítě Evropských geoparků (CC EGN) a Rady Globálních geoparků 
UNESCO (UGGC) zúčastnila: 

- Videokonferenčního zasedání Koordinačního výboru EGN (červen)  
- Videokonferenčního kurzu GGN / UNESCO Community Partnerships in UGGp,  
   methodology and examples (červen) 
- Videokonferenční akce UNESCO / GGN – představení, uvítání a prezentace 15 nových 
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               globálních geoparků UNESCO a rozšíření stávajícího v Turecku (červenec) 
- Videokonferenčního zasedání Sítě globálních geoparků UNESCO (listopad)  

- Videokonferenčního zasedání Rady globálních geoparků UNESCO sezvané  

  sekretariátem UNESCO za účasti pozorovatelů z členských zemí UNESCO (prosinec) 

11. Mezinárodní spolupráce, přenos zkušeností do Geoparku  

 Pokračovala realizace česko-saského projektu s Globálním geoparkem UNESCO Muskauer 
Faltenbogen „Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa“ (Fond malých 
projektů Euroregionu Nisa, program Interreg V-A), probíhaly práce na přípravě Manuálu pro 
teréní lektory EVVO v Globálním Geoparku Český ráj a propagačním letáku Geoparku UNESCO 
Český ráj s mapou a čtyřjazyčným textem. Vzhledem k protipandemickým opatřením proti 
COVID 19 nebylo možné uskutečnit dvoudenní společný geologický seminář: „Geologické 
dědictví, šetrná geoturistika, přínos geoparku pro region, dobrá praxe“, plánovaný na duben v 
Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen. Seminář nebylo možné uskutečnit ani v říjnovém 
termínu a projekt byl prodloužen do června 2021. 
 

 Geopark Český ráj byl zapojen jako nefinanční partner do realizace česko – saského a česko – 
polského projektu GECON, jejichž cíli je vznik a rozvoj geologické příhraniční sítě, která je 
neformální platformovou institucí. Partnery projektu spojuje společný zájem v oblasti  studia,  
ochrany  a  popularizace   geologického  přírodního  bohatství  v Česko - saském a Česko - 
polském pohraničí.  
 
Partneři česko – saského projektu: Národní geopark Ralsko, Technická univerzita v Liberci, 
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, pobočka Muzea v Goerlitz. 

 
Partneři česko - polského projektu: Národní geopark Ralsko, Technická univerzita v Liberci, 
Česká geologická služba, MAS Chrudimsko, Paostwowy Instytut Geologiczny - Paostwowy 
Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Muzeum Regionalne w 
Lubaniu.  
 

V rámci česko-polského projektu GECON se Geopark Český ráj  zúčastnil workshopů: 

 - Jak vytvořit dobrou geologickou expozici, zde prezentoval svůj záměr realizovat  

   geoexpozici Geoparku Český ráj před Muzeem Českého ráje v Turnově (únor),  

- Letní školy geologie (srpen/září).   

- Geoparky a udržitelný rozvoj, na workshopu prezentoval příklady Dobré praxe při  

   spolupráci s partnery Geoparku ČR na regionální úrovni (září).  

 - Mapování geolokalit se Geopark Český ráj zúčastnil on-line (listopad). 

V rámci česko-saského projektu GECON se Geopark ČR zúčastnil terénních workshopů:       

- Prameny a geologie na Liberecku (červen).  

- Lužický zlom – křídové sedimenty a vulkanity (říjen).  

  Na závěrečné online konferenci:  „Společná krajina – cesty partnerství a spolupráce“  

   prezentoval Geopark probíhající česko-saský projekt Spolupráce a propagace 

   Geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa a představil Geopark UNESCO Český ráj a jeho 

   činnost (listopad).  
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 Spolupráce Geoparku Český ráj a Globálním geoparkem UNESCO Rinjani, Indonésie – 
prostřednictvím práce dobrovolnice z partnerské organizace Středisko ekologické výchovy 
Český ráj při budování School in Paradise v Globálním geoparku UNESCO Rinjani (leden, únor 
2020). 

 

 Pánovaná květnová návštěva z  Geoparku UNESCO Reykjanes (Island) byla z důvodu 
protipandemických opatření proti COVID 19 zrušena.  
 

 V kandidátském geoparku UNESCO Kraina wygasłych wulkanów v Dobkówě v  Polsku  Geopark 
Český ráj dohodl v lednu spolupráci a v září uzavřel partnerskou smlouvu o spolupráci na 
společném projektu Popularizace geologických fenoménů v Euroregionu Nisa.  
 

 Geopark Český ráj navštívili v srpnu zástupci  kandidátského geoparku UNESCO Krajina 
vyhaslých vulkánů (Polsko) a města Zlotoryja (Polsko), proběhla exkurze v Hruboskalském 
skalním městě.  
 

 Při návštěvě města Zlotoryja (Polsko) byla uzavřena partnerská smlouva s městem Zlotoryja a 
kandidátským geoparkem UNESCO Krajina vyhaslých vulkánů na společném projektu s 
městem Turnov (září), proběhla příprava a odevzdání projektové žádosti společného 
přeshraničního projektu Popularizace geologických fenoménů v Euroregionu Nisa (říjen).  
 

 Příprava společného projektu Aktivní občané s kandidátským geoparkem UNESCO Kraina 
wygasłych wulkanów (Polsko) a Geoparkem UNESCO Katla (Island).  

 

12. Partneři a spolupracující organizace v roce 2020 

Liberecký kraj  

Královéhradecký kraj 

Středočeský kraj  

Město Turnov 

Město Nová Paka 

Město Jičín 

Sdružení Český ráj, z.s. 

Správa CHKO Český ráj 

AOPK 

Lesy ČR  

Mikroregion Český ráj  

MAS Český ráj  

Středisko ekologické výchovy Českého ráje  

Univerzita Hradec Králové  

Dům přírody Českého ráje  
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Základní škola 28. října Turnov – Geoškola Geoparku Český ráj  

Základní škola Studentská v Mnichově Hradišti  

Národní Geopark Ralsko a ostatní národní geoparky 

Městské muzeum Nová Paka  

ČSOP Bukovina 

Akademie věd České republiky 

Autokemp Sedmihorky  

Ochrana Klokočských skal, z.s. 

Sdružení pro záchranu hradu Kumburk, z.s.  

Regionální muzeum a galerie v Jičíně  

Česká speleologická společnost  

Neziskovky Libereckého kraje  

Spolek přátel Muzea Českého ráje, z.s.  

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR  

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov  

Česká geologická služba   

Asociace geoparků ČR, z.s. 

 

13. Zahraniční partneři 

 Globální geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen – Německo, partner společného česko – 
saského projektu Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa.  
 

 Obec Krauschwitz v Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen – Německo, partner 
společného česko - saského  projektu Spolupráce a propagace geoparků UNESCO 
v Euroregionu Nisa.  
 

 Kandidátský geopark UNESCO Krajina vyhaslých vulkánů – Polsko,  
- partner společného česko-polského projektu Popularizace geologických fenoménů 
Euroregionu Nisa.  
 - společného polsko-česko-islandského projektu Aktivní obyvatelé.  

 

 Město Zlotoryja – Polsko, partner projektu společného česko-polského projektu Popularizace 
geologických fenoménů Euroregionu Nisa. 
 

 Geopark UNESCO Katla – Island, partner společného polsko-islandsko-českého projektu 
Aktivní obyvatelé. 
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 Globální geopark UNESCO Rinjani - Indonésie, aktivní zapojení dobrovolnice ze Střediska 
ekologické výchovy Český ráj v projektu School in Paradise. 
 

 

 

14. Příspěvek k udržitelnému rozvoji 

 Zpracování Akčního plánu pro období 2020-2022, který vychází ze Strategického rozvojového 
dokumentu  pro  Globální geopark UNESCO Český ráj pro období 2020-2030. 
 

 Spolupráce se Správou CHKO Český ráj  a AOPK  – odsouhlaseno 64 vybraných geotopů, kde 
nehrozí konflikt s ochranou přírody, propagace těchto lokalit v připravovaných tiskovinách, na 
webu (v češtině, němčině a angličtině), facebooku a instagramu Geoparku ČR. 
 

 Příprava Manuálu pro terénní lektory EVVO v Geoparku UNESCO Český ráj v češtině a v němčině 
v rámci česko-saského projektu s Geoparkem UNESCO Muskaer Faltenbogen Spolupráce a 
propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa (viz výše). 
 

 Příprava čtyřjazyčného letáku a mapy s vybranými geologickými lokalitami odsouhlasenými 
CHKO a AOPK v rámci česko-saského projektu s Geoparkem UNESCO Muskaer Faltenbogen 
Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa.  
 

 Spolupráce na tvorbě Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+  
Geopark Český ráj zastoupen v pracovní skupině Životní prostředí a Cestovní ruch.  
 

 Spolupráce se Střediskem ekologické výchovy Českého ráje.  
 

 Spolupráce Domem přírody Českého ráje v Dolánkách. 
 

 Spolupráce s obcemi a městy v regionu –  účast na jednáních týkajících se Geoparku UNESCO  
Český ráj.  

 

Přehled dotací, projektů a darů v roce 2020 

 
 Podpora rozvoje Globálního geoparku UNESCO Český ráj, sml. č. OLP/488/2020, Liberecký kraj – 

rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. Neinvestiční účelová dotace 350.000 
Kč, čerpáno 261 535,50, částka  88 464,50 převedena do roku 2021 vzhledem k přesunutí 
některých aktivit do roku 2021 z důvodu protipandemických opatření. Dodatek ke smlouvě o 
prodloužení realizace projektu do 30.11.2021 uzavřen 2.11.2020. 
 

 Memorandum o spolupráci vedoucí k rozvoji Globálního geoparku UNESCO Český ráj a spolupráci 
v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví, podpory šetrné geoturistiky, 
environmentálního a geovědního vzdělávání a posilování regionální identity v oblasti Českého ráje 
uzavřené dne 5.11.2019 mezi Královéhradeckým krajem a Geoparkem Český ráj o.p.s. Finanční 
příspěvek 350.000 Kč. Proplaceno, ukončeno. 
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 Podpora činnosti Globálního Geoparku UNESCO Český ráj, sml. č. S-4471/REG/2020, Středočeský 
kraj, účelová neinvestiční dotace  50.000 Kč. Proplaceno, ukončeno. 
 

 Příspěvek na činnost Geoparku Český ráj v roce 2020. Veřejnoprávní smlouva  o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Nová Paka, neinvestiční příspěvek 80.000 Kč. Proplaceno, ukončeno. 
 

 Činnost společnosti Geopark Český ráj o.p.s. v roce 2020 
Sml. o poskytnutí dotace č. 7-20-009, Město Turnov, dotace 80.000 Kč. Proplaceno, ukončeno. 
 

 Dotace z rozpočtu města na rok 2020 na pokrytí části nákladů na činnost o.p.s. Geopark Český ráj 
v roce 2020. Smlouva o poskytnutí dotace, Město Jičín, dotace 43 750 Kč, Proplaceno, ukončeno 

 

 Propagace Globálního geoparku UNESCO Český ráj – mobilní exteriérová expozice 
Smlouva o poskytnutí dotace č. 8-20-201, Město Turnov dotace 14 400 Kč. Proplaceno, ukončeno 
 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nová Paka, příspěvek na 
předfinancování projektu „Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa” dotace 
386 000 Kč, projekt v realizaci, realizace prodloužena do prosince 2020. Smlouva uzavřena 
12.2.2019, dodatek ke smlouvě o prodloužení smlouvy dne 10.6.2020 z důvodu prodloužení 
realizace projektu.  

 

 Děkujeme za finanční podporu Geoparku UNESCO Český ráj o.p.s:   

Liberecký kraj  

 Královéhradecký kraj  

Středočeský kraj  

Město Nová Paka 

Město Turnov 

Město Jičín 

 

 
 


